
 

UCHWAŁA Nr 61/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku Biotechnology  
na studiach pierwszego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Biotechnologii kierunek 
Biotechnology (biotechnologia) na studiach pierwszego stopnia. 

2. Kształcenie na studiach odbywa się w trybie stacjonarnym i jest prowadzone  
w języku angielskim. 
 

§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów Biotechnology - studia pierwszego stopnia, 
profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych - zawiera załącznik 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. W związku z § 1 ustala się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego 

stopnia (3-letnie licencjackie) rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014  
w brzmieniu: 

 
„Kandydaci na studia powinni legitymować się świadectwem dojrzałości polskiej matury 

lub dyplomem matury międzynarodowej IB lub świadectwem matury europejskiej EB lub 
innym dokumentem uzyskanym za granicą uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na 
studia wyższe, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. 
Kandydaci powinni legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 i posiadać 
jeden z następujących certyfikatów znajomości języka angielskiego: certyfikat IELTS  
z wynikiem powyżej 5 punktów, certyfikat TOEFL IBT z wynikiem co najmniej 87 punktów, 
certyfikat FCE z oceną co najmniej B. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych 
dokumentów.”. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 61/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Biotechnologii 
Nazwa kierunku studiów: Biotechnology 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk przyrodniczych  
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Biotechnology. 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 

studiów Biotechnology absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 potrafi dokonać jakościowego i ilościowego opisu podstawowych 
zjawisk i procesów biologicznych 

P1A_W01 

K_W02 zna i rozumie znaczenie metod matematycznych i statystycznych 
potrzebnych do opisu, interpretacji zjawisk i procesów, jak również 
eksperymentów biologicznych 

P1A_W02 

K_W03 posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i fizyki pozwalająca 
na opis, zrozumienie i interpretację podstawowych zjawisk i procesów 
biologicznych 

P1A_W03 

K_W04 ma podstawową wiedzę z różnych dziedzin chemii takich jak chemia 
ogólna, analityczna, organiczna i biofizyczna niezbędną do zrozumienia 
i interpretacji procesów przyrodniczych 

P1A_W03 

K_W05 posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie biochemii; zna strukturę i 
funkcję oraz metabolizm białek, cukrów, związków lipidowych i 
kwasów nukleinowych; potrafi zintegrować uzyskaną wiedzę na 
poziomie całego metabolizmu komórkowego 

P1A_W04 

K_W06 zna podstawowe pojęcia, terminy i metodykę badawczą stosowaną w 
biochemii, biotechnologii i biologii molekularnej; orientuje się w 
rozwoju wyżej wymienionych dziedzin 

P1A_W05 

K_W07 zna metody obliczeniowe w zakresie statystyki i narzędzia 
informatyczne pozwalające na analizę danych i interpretację wyników 
eksperymentów 

P1A_W06 

K_W08 ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych 
stosowanych w biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii  

P1A_W07 

K_W09 potrafi powiązać wiedzę teoretyczną z biochemii, biotechnologii, 
biologii molekularnej i mikrobiologii z praktycznym zastosowaniem w 
przemyśle, ochronie zdrowia i środowiska 

P1A_W08 

K_W10 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ergonomii w laboratorium; zna zasady postępowania z organizmami 
modyfikowanymi genetycznie 

P1A_W09 

K_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej, przemysłowej i prawa 
autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej 

P1A_W10 

K_W12 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości w sektorze biotechnologicznym 

P1A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 stosuje podstawowe techniki fizykochemiczne i biochemiczne P1A_U01 
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niezbędne do badania procesów biologicznych 

K_U02 posiada umiejętności w zakresie prowadzenia hodowli i modyfikacji 
genetycznej mikroorganizmów oraz komórek organizmów wyższych 

P1A_U01 

K_U03 czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu biochemii, 
biotechnologii, biologii molekularnej i mikrobiologii w języku polskim i 
angielskim 

P1A_U02 

K_U04 potrafi wykorzystać dostępne źródła internetowe i literaturowe do 
zdobycia informacji z zakresu biotechnologii 

P1A_U03 

K_U05 przeprowadza proste eksperymenty badawcze lub ekspertyzy pod 
kierunkiem opiekuna naukowego w zakresie biotechnologii; uzyskane 
wyniki potrafi opisać i przedstawić w formie sprawozdania 

P1A_U04 

K_U06 stosuje podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do 
opisu zjawisk biologicznych i analizy danych eksperymentalnych 

P1A_U05 

K_U07 przeprowadza podstawowe pomiary fizykochemiczne w terenie i 
laboratorium 

P1A_U06 

K_U08 dokonuje syntezy informacji pochodzących z różnych źródeł i 
poprawnego wnioskowania na ich podstawie 

P1A_U07 

K_U09 stosuje język i właściwą terminologię naukową w dyskusjach 
problemowych ze specjalistami z dziedziny biotechnologii 

P1A_U08 

K_U10 przygotowuje pisemnie, w języku polskim i angielskim, fachowe 
opracowanie zagadnień z zakresu biochemii, biotechnologii i biologii 
molekularnej 

P1A_U09 

K_U11 umie ustnie zaprezentować w języku polskim i angielskim opracowania 
wybranych zagadnień naukowych i podejmować dyskusję 

P1A_U10 

K_U12 uczy się samodzielnie wyznaczonych zagadnień P1A_U11 

K_U13 włada językiem angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  

P1A_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie, w tym pogłębiania 
wiedzy specjalistycznej z biotechnologii  

P1A_K01 
P1A_K05 
P1A_K07 

K_K02 umie pracować zespołowo, współdziałając w rozwiązywaniu problemów 
i wykonywaniu eksperymentów naukowych 

P1A_K02 

K_K03 rozumie potrzebę dokładnego planowania zadań i eksperymentów 
naukowych 

P1A_K03 

K_K04 dostrzega i rozwiązuje problemy etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu biotechnologa 

P1A_K04 

K_K05 zna i przestrzega reguł bezpieczeństwa i higieny pracy P1A_K06 

K_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P1A_K08 
 
oznaczenie symboli: 

K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
1 – studia pierwszego stopnia 
A – profil akademicki 
P – obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych 


